BOROVETS OPEN CUP 2019
VIVACOM DOWNHILL SERIES #4
*Scroll down for English*
Дати на провеждане: 13 – 15 Ceптември 2019
Място на провеждане: Боровец Маунтин Байк Парк
www.borovetsbikepark.com
www.borovets-bg.com
Организатор: Бороспорт, Боровец Маунтин Байк Парк
Ранг на състезанието:
● Четвърти кръг от Българските Даунхил Серии за 2019
● Международно състезание от клас 1, част от календара на UCI и носещо точки за
световната ранглиста
● Пети, финален кръг от Българските Детски Байк Серии
Събитията ще се проведат с подкрепата на: Хотел Рила, Боровец ( www.rilahotel.com ),
Monster Energy и други.
Такса участие:
За да се включите в състезанията е необходимо да заплатите такса участие.
ТАКСА – СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПУСКАНЕ:
● 70 лв при заплащане на таксата на място, но с предварителна регистрация
● 80 лв без предварителна онлайн регистрация
ТАКСА – СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ДЕЦА:
● 50 лв при заплащане на таксата на място, но с предварителна регистрация
● 60 лв без предварителна онлайн регистрация
Дисциплина: Спускане
Категории:
Участието в дадена категория се определя според годините, които се навършват в
текущата календарна година

● Деца 10-12
● Деца 13-14
● Юноши 15-16
● Мъже UCI 17+
● Мъже OPEN 17+
● Мастър 30+
● Хардтейл
● Жени
●
* Участниците в категория Мъже UCI 17+ е задължително да притежават валиден
състезателен лиценз за 2019 година
** След края на състезанието ще бъде направено общо класиране от категориите на
мъжете, което ще бъде разделено на 2 групи – Men Junior 17-18 и Men Elite 19+, което ще
бъде валидно за ранглиста на Българските Даунхил Серии за 2019.
Класиране: Индивидуално по време за всяко едно отделно събитие
Награден фонд:
Победителите в отделните състезания и категории ще получат призове, медали и
предметни награди.
Първите 8 класирали се в UCI категорията, ще си разделят награден фонд от 1250 Евро,
разпределен по следния начин:
● 1 място - 300 €;
● 2 място - 250 €;
● 3 място - 200 €;
● 4 място - 150 €;
● 5 място - 120 €;
● 6 място - 90 €;
● 7 място - 80 €;
● 8 място - 60 €
Задължителна екипировка:
Всеки един състезател, който иска да участва в събитията е необходимо да използва
следната защитна екипировка по време на състезанията:
● Каска с подбрадник тип „Фулфейс“
● Наколенки
● Ръкавици
● Маска

● Гръб протектор или цяла броня*
● Блуза/Джърси с дълъг ръкав
*Задължително е само за детското състезание
Препоръчително за всички състезатели е използването и на протектор за гръб или броня,
броня за врат и налакътници.
Всеки един състезател ще бъде проверяван на старта за наличието за пълен комплект
защитна екипировка и няма да бъде допуснат до трасето без всичко необходимо.
Освобождаване от отговорност:
За да се включи в състезанията е необходимо всеки един състезател да подпише
декларация за освобождаване от отговорност. С нея той освобождава от отговорност
всички организатори и спонсори на събитията, като поема цялостна отговорност за
действията си и възможните последици. На място по време на регистрацията и
получаването на стартови номера за всяко едно от състезанията, ще има разпечатани
такива декларации. Тя ще бъде изпратена и на всеки един състезател след
предварителната му онлайн регистрация, на посоченият и-мейл за обратна връзка.
За непълнолетните лица, които искат да се включат в мероприятията е задължително
декларацията да бъде попълнена и подписана и от родител/настойник. В случай, че по
време на събитията на място не присъства родител/настойник, който да подпише
декларацията пред организаторите, е необходимо тя да бъде предварително попълнена и
заверена пред нотариус.
Декларацията може да бъде свалена от тук
Застраховка:
Задължително е всеки един участник да притежава валидна застраховка за дните на
състезанието. Тя трябва да бъде от тип „Злополука за спортисти“ с покритие на разходи
към Планинска Спасителна Служба (ПСС). В случай, че нямате такава, ще можете да я
сключите на място.
Изправност на велосипеда:
Всеки един състезател е задължен да стартира с технически изправен велосипед с оглед
на собствената му безопасност.
Времеви график: Състезателите за задължени да спазват точно определения от
организаторите времеви график и програма.
ПРОГРАМА

Четвъртък 12.09
14:00 – 18:00 Оглед на трасето без колела
16:00 – 18:00 Регистрация в Адвенчър център, хотел Рила
Петък 13.09
9:00 – 12:00 – Регистрация в Адвенчър център, хотел Рила
10:00 – 16:00 – Тренировка всички категории
16:00 – 17:00 – Тренировка само за категория Мъже UCI 17+
16:00 – 19:00 - Регистрация в Адвенчър център, хотел Рила
Събота 14.09
8:30 – 10:00 - Регистрация в Адвенчър център, хотел Рила
9:30 – 11:00 Тренировка само KIDS DH
11:30 – 12:30 Финали деца
13:00 – 15:00 Тренировка всички категории
15:30 – 17:30 Квалификации
19:00 – Техническа конференция в хотел Рила
Неделя 15.09
9:30 – 10:30 Тренировка всички категории
10:30 – 12:30 – Тренировка само за категория Мъже UCI 17+
14:00 – Финали
17:00 - Награждаване
Тренировки: Задължително е всеки един състезател да е направил по минимум 2
тренировъчни спускания. Участниците ще бъдат записвани на старта и няма да бъдат
допуснати да стартират без необходимия брой спускания. Спусканията ще се броят събота
и неделя.

BOROVETS OPEN CUP 2019
VIVACOM DOWNHILL SERIES #4
Dates: 13 – 15 September 2019
Place: Borovets Bike Park | www.borovetsbikepark.com | www.borovets-bg.com
Organizer: Borosport, Borovets Mountain Bike Park
Event rank:
● 4th round of „Bulgarian Downhill Series“ 2019
● UCI Class 1 DHI race
● 5th round of Bulgarian Kids Series
Supported by: Hotel Rila ( www.rilahotel.com ), Monster Energy and more.
Race fees:
FEE FOR DOWNHILL /DH/ RACE:
● 70 BGN with online registration in advance
● 80 BGN without online registration in advance
FEE FOR KIDS /10-16 Y/ RACE
● 50 BGN with online registration in advance
● 60 BGN without online registration in advance
*The race fee includes lift pass for the race dates
Categories:
● KIDS 10-12
● KIDS 13-14
● JUNIOR 15-16
● MEN UCI 17+
● MEN OPEN 17+
● MASTER 30+
● HARDTAIL
● WOMEN
* All participants in the MEN UCI 17+ category must present a valid UCI license.

Prizes: All winners in their categories will receive medals and special prices. The first 8 in the
UCI category will receive prize fund od 1250 euro, divided by:
●
●
●
●
●
●
●
●

1 place - 300 €;
2 place - 250 €;
3 place - 200 €;
4 place - 150 €;
5 place - 120 €;
6 place - 90 €;
7 place - 80 €;
8 place - 60 €

Mandatory equipment:
● Full-face helmet
● Kneepads
● Gloves
● Goggles
● Back protector*
● Blouse / Jersey with long sleeves
*Mandatory only for kids
It is recommended for all riders to use also back protector or armor, neck protector and elbow.
Every rider will be checked at the start for the mandatory equipment and will not be admitted
to the course without all pack equipment.
Liability Release Form:
Each participant must fill in a liability release form. With this form the participant releases all
organisers and sponsors from liability during the event, by taking full responsibility for their
actions and possible consequences. You can fill in the form on-site or prior to the event upon
registration.
For participants under 18 years old, the form must be filled in by a parent or responsible
person. If the parent is not present at the day of the event, the form must be filled in advance
with a signature and notarized.
You can download the form here.
Insurance:
It is mandatory each rider to have valid insurance. If you want to make it on spot it will cost 6

BGN
Time table: Competitors must comply with the specified by the organizers timetable and
program.
PROGRAM
Thursday 12.09.
14:00 – 18:00 On foot trail inspection
16:00 – 19:00 Registration at the Adventure Center, Rila Hotel
Friday 13.09
09:00 - 12:00 – Registration at the Adventure Center, Rila Hotel
10:00 – 16:00 – Training all categories
16:00 – 17:00 – Training only MEN UCI 17+ category
16:00 – 19:00 - Registration at the Adventure Center, Rila Hotel
Saturday 14.09
8:30 – 10:00 - Registration at the Adventure Center, Rila Hotel
9:30 – 11:00 Training only KIDS DH
11:30 – 12:30 Finals KIDS
13:00 – 15:00 Training all categories
15:30 – 17:30 Qualifying runs
19:00 – Briefing at the Rila Hotel
Sunday 15.09
9:30 – 10:30 Training all categories
10:30 – 12:30 – Training only MEN UCI 17+ category
11:30 – 13:30 Qualifying runs
14:00 – Final runs
17:00 – Awards Ceremony
Trainings: Each rider must complete at least two training runs on pain of disqualification.
Participants who have not completed the needed training runs will not be allowed to the start.

